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INTRODUÇÃO 

 

 

Na primeira parte deste estudo aprendemos como Deus 

deseja que todos sejamos intercessores – cooperar com Ele na 

frutificação dos Seus planos. Vimos também alguns dos 

princípios da intercessão. Nesta segunda parte, mostraremos o 

que a Bíblia nos ensina para sermos intercessores bem 

sucedidos. 

 

 

O NOSSO ESTUDO 

 

Para ser um intercessor, tenho que estar limpo diante de Deus. 

 

 

 

 

ORA COM UM CORAÇÃO LIMPO 

 

O pecado tem maneiras de invadir a nossa vida, mesmo 

quando tentamos viver vidas justas. O pecado impede as 

nossas orações. Antes de interceder, temos que assegurar-nos 

que estamos limpos diante do Senhor. 

 

A Escritura: Isaías 59:2 

“As vossas maldades separam-vos do vosso Deus, o vosso 

pecado escondeu de vocês o rosto dele”. 

 

1. O que pode separar-nos de Deus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Qual o resultado? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

E podemos acrescentar – nós não o ouviremos. 

 

A Escritura: Tiago 4:3 

“Quando pedem não recebem, pois pedem por motivos 

errados, para gastar em seus prazeres”. 

 



 

3. Por que às vezes não temos resposta à nossa oração? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Sim, mesmo quando intercedemos por alguém, podemos 

ainda assim fazê-lo por motivos errados e de maneira egoísta. 

 

ORA AS ORAÇÕES DE DEUS 

 

Por que a intercessão é ideia de Deus, Ele sabe o que deseja 

cumprir através da nossa intercessão. Antes de fazê-lo 

adequadamente, tempos que saber quais são esses desejos 

para podermos orar as Suas orações. (Visto a intercessão ser 

uma forma de oração, tudo o que a Bíblia nos revela sobre 

oração aplica-se à intercessão). 

 

Como sabemos o que está no coração de Deus? A resposta  

obvia é: perguntamos-Lhe. Normalmente Ele responde-nos. 

Mas se por alguma razão não O ouvimos, temos outra forma 

de sabê-lo: podemos conhecer a vontade de Deus lendo a 

Escrituras, a Sua vontade revelada. Deixa-me dar um 

exemplo. 

 

 

 

 

A Escritura: Mateus 9:37,38 

“A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. 

Peçam pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores 

para a Sua colheita”. 

 

4. O que nos diz Jesus nesta escritura? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. O que nos manda fazer? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Quando intercedemos por obreiros, podemos ainda orar pela 

sua saúde e sucesso. Podemos orar pelo seu apoio financeiro e 

um zelo crescente pelas almas. Podemos orar para que o 

Senhor aumente o tamanho da seara. A Escritura revela-nos 

muito da vontade de Deus para com este mundo. 

 

ORA NO ESPÍRITO 

 

A Escritura: Efésios 6:18 

“ Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração 

e súplica”. 

 



6. Como devemos orar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Romanos 8:26,27 

“ Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, 

pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito 

intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que 

sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o 

Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de 

Deus”. 

 

7. Por que devemos orar no Espírito? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________                                   

 

8. O que é que o Espírito tem capacidade de fazer? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

9. Como é que Ele ora? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Talvez já ouviste alguém gemer em oração, ou talvez já tenhas 

tido essa necessidade. Estas são orações tão profundas que 

não podem ser expressas em palavras. 

 

A Escritura: Provérbios 3:5 

“...não se apoie em seu próprio entendimento”. 

 

10. O que não devemos fazer? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Orar as orações de Deus é compreender que estamos 

totalmente dependentes dele. Não apenas é Ele que nos diz o 

que orar, às vezes o Seu Santo Espírito ora através de nós. 

 

ORA COM FÉ 

 

A Escritura: Mateus 21:22 

“E tudo o que pedirem em oração, se crerem vocês 

receberão” 

 

11. Além de orar, o que temos também que fazer? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 



A Escritura: Marcos 11:24 

“Portanto eu lhes digo: Tudo o que vocês pedirem em 

oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá”. 

 

12. Como recebemos a resposta à oração? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Tal como a fé é a chave para a resposta à oração, a falta de fé é 

um impedimento. Falta de fé, até para Jesus foi impedimento. 

 

A Escritura: Mateus 13:58 

“E não realizou muito milagres ali, por causa da 

incredulidade deles”. 

 

13. O que levou Jesus a não fazer milagres na Sua cidade 

natal? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A Escritura: Tiago 1:6,7 

“Peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que 

duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo 

vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do  

 

 

Senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo o que 

faz”. 

 

14. Como é que Tiago descreve uma pessoa que duvida? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Embora as Escrituras falem especificamente de sabedoria, este 

mesmo princípio aplica-se à oração. 

Ouve-se por aí um ensino que diz que orar repetidamente é 

falta de fé. Este ensino diz que devemos orar por algo apenas 

uma vez e depois crer e deixar de orar. Mas não é isso que a 

Bíblia ensina. 

 

 

PERSEVERA EM ORAÇÃO 

 

A Escritura: Lucas 11:5-10 

“Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra 

a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me três pães, 

porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada 

para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me 

incomode. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já 

estamos deitados. Não posso levantar-me e dar-lhe o que me 

pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o  

 

 



pão por ser seu amigo, por causa da importunação se 

levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: 

Peçam e lhes será dado; busquem e encontrarão; batam e a 

porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe; o que 

busca encontra; e àquele que bate, a porta será aberta”. 

 

15. Em palavras breves, resume a história que Jesus contou. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

14. Como é que Jesus terminou a história? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

São promessas poderosas. Jesus está a enfatizar um ponto 

importante: temos que insistir, persistir em intercessão, não 

importa o tempo que levamos, até que a oração seja 

respondida. 

 

A Escritura: Gálatas 6:9 

“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio 

colheremos, se não desanimarmos”. 

 

 

 

15. O que nos diz a Escritura? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Às vezes, quando lutamos em intercessão, a batalha continua 

por longo tempo e somos tentados a desistir. Mas só quando 

continuamos na batalha podemos ter a certeza da vitória. 

Se olharmos a Palavra de Deus cuidadosamente, veremos um 

outro princípio de intercessão. 

 

IDENTIFICA-TE COM AQUELES POR QUEM ORAS 

 

Jesus é o nosso modelo. Foi o grande amor e cuidado de Deus 

pela Sua criação, que O fez identificar-se connosco na pessoa 

de Jesus Cristo. 

 

A Bíblia diz: 

 

A Escritura: Hebreus 2:17,18; 4:15 

“Por essa razão era necessário que Ele se tornasse 

semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se 

tornar sumo-sacerdote misericordioso e fiel com relação a 

Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque,  

 

 

 



tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele 

é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo 

tentados. Pois não temos um sumo-sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, 

como nós passou por todo o tipo de tentação, porém sem 

pecado.” 

 

 

18. Por que é que Jesus teve que ser como Seus irmãos em 

todas as coisas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

19. Por que é que Ele é capaz de vir em socorro daqueles que 

são tentados? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Por outras palavras, para ser nosso Salvador, Jesus teve que 

identificar-se connosco. O Velho Testamento é rico em 

exemplos de profetas e líderes que se identificaram com 

aqueles por quem intercediam. 

Embora Daniel tivesse sido elevado à mais alta posição do  

 

 

 

Império Babilónico, nunca perdeu o seu sentido de 

identificação com o povo judeu. Reconhecendo que tinha 

chegado o tempo para a restauração de Israel, Daniel veio 

diante do Senhor. Ao orar, não falava “eu” e “meu”, mas 

“nós”. 

 

A Escritura: Daniel 9:4-6 

“Senhor, Deus grande e temível, que manténs a Tua aliança 

de amor com todos aqueles que Te amam e obedecem aos 

Teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos 

culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos 

Teus mandamentos e das Tuas leis. Não demos ouvidos aos 

teus servos, os profetas, que falaram aos nossos reis, aos 

nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo”. 

 

20. Como é que Daniel se identificou com Israel? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Outros exemplos de intercessores que se identificaram com 

aqueles por quem oravam: Esdras, Moisés, a rainha Ester e 

outros. 

 

 

 

 



Que grande honra que Deus nos concede de nos tornar Seus 

parceiros com Ele através da intercessão, partilhando o Seu 

coração e capacitando-nos a cooperar com Ele, para que os 

Seus desejos venham à existência! 

 

Sejamos fiéis em viver na confiança que Ele deposita em nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS RESPOSTAS 

 

1.Nossas iniquidades. 2.Deus não nos ouvirá.3. Pedimos por 

motivos errados.4.A seara é grande, mas os obreiros são 

poucos. 5. Pedir ao Senhor que envie obreiros para a colheita. 

6. No Espírito. 7.Porque o Espírito conhece a mente do 

Espírito. 8. Intercede de acordo com a vontade de Deus. 9. 

Com gemidos que as palavras não podem expressar. 

10.Apoiar-nos no nosso entendimento. 11. Devemos crer. 

12.Devemos crer que já recebemos. 13. Por causa da falta de fé 

do povo.14. Mente dividida e instável em tudo o que faz. 15. 

Um homem vai ter com um vizinho a uma hora inconveniente 

para pedir emprestado pão, para alimentar um amigo que o 

visita. Ao princípio o vizinho recusa, mas por fim cede por 

causa da insistência do outro. 16. Pede e te será dado; busca e 

encontrarás; bate e a porta será aberta. 17.Para não nos 

cansarmos e não desfalecermos. 18. Para ser um sumo-

sacerdote fiel e misericordioso e fazer a expiação dos nossos 

pecados. 19.Sofreu quando foi tentado, mas sem pecar.20. Ele 

disse:” Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos 

sido ímpios e rebeldes e nos afastámos dos Teus 

mandamentos e das Tuas leis.  

 

 

 

 



 

 

 


